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Beste leden, 

 

Bijgaand ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van seizoen 2020/2021 van ons. 

 

Sara Kieskamp 

 

Wij beginnen deze nieuwsbrief met het trieste bericht dat Sara Kieskamp, moeder 

van Jelke, Thirze, Renze en vrouw van Maurice gisteren op 44-jarige leeftijd is 

overleden. Sara was regelmatig langs de lijnen te zien als één van de kinderen 

moest voetballen of trainen. 

  

We wensen Maries en de kinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit 

verlies. 

 

 

 

Dirk van Cuijlenborg 

 

Wat was het schrikken toen we het nieuws hoorde, dat Dirk met een herseninfarct in het 

ziekenhuis lag. Uiteraard hebben we Dirk een groot bos bloemen gestuurd namens de 

voetbal. En wij waren blijkbaar niet de enige die dat heeft gedaan. 

https://mailchi.mp/85d7ab0f77ce/de-eerste-vvasperen-nieuwsbrief-is-een-feit-algemene-ledenvergadering-5182289?e=f65e37a9f5


 

  

Gelukkig gaat het al veel beter met Dirk! 

 

Via deze nieuwsbrief wil Dirk iedereen bedanken voor alle appjes / belletjes / kaarten / fruit 

/ bezoek aan huis / of op welke manier dan ook, bij zijn verblijf in het ziekenhuis en bij zijn 

thuiskomst. 

 

 

Hoewel in schril contrast met bovengenoemde berichten, zijn er nog een aantal zaken die 

we met jullie willen delen. 

 

Vacature Vrouwen 1 

U had de vacature natuurlijk al via verschillende kanalen voorbij zien komen. Voor 

komend seizoen zoeken we een nieuwe train(st)er voor de Vrouwen 1. Helaas 

hebben we nog geen geschikte kandidaat kunnen vinden. Vandaar ook via deze 

manier een oproep. Bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand in uw omgeving, die 

geschikt zal zijn voor deze taak, laat het ons weten. Dit kan per 

email secretaris@vvasperen.nl 

 

De vacature vindt hier u op onze website. 

 

 

Nieuwe technische staf Asperen 2 

 

We hebben er voor gekozen om afscheid te nemen van Sam Papilaja. En dus 

gingen we op zoek naar een vervanger. Deze hebben we gevonden in de vorm 

van Joost van der Weijden. Hij zal komend seizoen leiding geven aan het 2e elftal, 

samen met onze eigen John Vendelbosch. John heeft ons voorstel om assistent-

trainer van het 2e elftal te worden, geaccepteerd. Hiermee is de technische staf voor 

2e elftal weer op orde. 

 

Gastheer/Gastvrouw 

 

Nu de verbouwing in de facilitaire ruimte bijna klaar is, ontbreekt er nog één cruciaal 
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iets: De gastheer/gastvrouw. Deze vrijwilligerstaak is cruciaal op de zaterdag. 

 

Waar zijn wij naar op zoek vanaf komend seizoen?  

We zijn op zoek naar meerdere gastvrouwen/gastheren, die samen in een pool, hun 

steentje bij willen dragen voor de vereniging. Met name in de ochtend is het van belang dat 

we enkele vrijwilligers hiervoor hebben. 

 

Wat verwachten we van een gastheer/gastvrouw? 

Het ontvangen van de gasten, aanbieden van een kopje koffie aan de trainers. Het 

verwijzen naar de kleedkamer en het klaar zetten van de limonade voor de spelers. En 

uiteraard een bijdrage leveren aan de gezelligheid op de club. 

 

En je hoeft echt niet de hele ochtend alles alleen te doen. Want het liefst zien we dat 

meerdere personen het samen doen. En dit kan ook in een shift van 2 uurtjes en dat men 

elkaar aflost. Hoe meer vrijwilligers we voor deze taak hebben, hoe leuker het voor 

iedereen wordt. 

 

Als we hier geen vrijwilligers voor vinden, komt deze taak bij de trainer/leider zelf te liggen. 

En dat zouden wij erg jammer vinden. Want die moet zijn volledige aandacht aan de 

kinderen geven, wat ons betreft. 

 

Dus wil je ons helpen en een steentje bijdragen, of heb je nog vragen over deze 

vrijwilligerstaak, dan horen we het graag. Ook dit kan via secretaris@vvasperen.nl 

 

Nieuwe kleding vanaf seizoen 2021/2022 

 

De Regiocup is bijna ten einde. Aan het einde van het seizoen zullen we de trainers 

weer vragen om alle wedstrijdkleding te verzamelen en in te leveren. Deze kleding 

komt volgend seizoen niet meer terug. Want zoals u weet, stappen we vanaf volgend 

seizoen over naar een nieuw kledingmerk, namelijk Craft. Voor ieder spelend lid zal 

er vanaf volgend seizoen een nieuw tenue (shirt, broek en sokken) beschikbaar 

worden gesteld vanuit de club. 
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Voorlopige teamindeling seizoen 

2021/2022 

 

Vanaf heden staat de concept teamindeling voor het seizoen 2021/2002 op onze 

website. Als u hier vragen over hebt, kunt u deze sturen naar tcjasperen@gmail.com 

 

 
 

Afsluiting seizoen 

 

En na het afsluiten van de laatste wedstrijd in de Regiocup aanstaande zaterdag, gaan we 

de zomer in en kijken we uit naar het nieuwe seizoen. 

 

En seizoen 2021/2022 wordt een bijzonder seizoen. Een jaar waarin we u weer langs de 

lijn hopen te zien. Maar ook een jaar waarin we 60 jaar bestaan! En zo’n jubileum laten we 

natuurlijk niet voorbij gaan. Hier ontvangt u na de zomer meer info over. 

 

 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, dan kunt u deze sturen 

naar secretaris@vvasperen.nl 

 

Sportieve groet, 

Het Bestuur VVAsperen 

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK 
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